
 

ประกาศองค์การสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย  

เรื่อง ประกวดราคาจา้งปรบัปรุงระบบบา้บัดน้้าเสีย ระบบ ACTIVATED SLUDGEG เป็นแบบ Membrane Bio 

Reactor ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 

                 องคก์ารสง่เสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ

บ้าบัดน้า้เสีย ระบบ ACTIVATED SLUDGEG เป็นแบบ Membrane Bio Reactor ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาคร้ังนีเ้ป็นเงินทั้งสิน้ 

๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกลา้นหกแสนบาทถ้วน)  

                 ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดงัต่อไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหนว่ยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ทีไ่ม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชือ่ผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึง่รวมถงึนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้บรหิาร ผู้มีอา้นาจในการด้าเนินงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัตแิละไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิาร

พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นขอ้เสนอให้แก่องคก์ารส่งเสรมิ

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขดัขวาง

การแขง่ขันราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต ่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอไดม้ีค้าสัง่ใหส้ละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชกีลาง 

                 ๑๑. ตอ้งเป็นนติิบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์สัญญาเดยีว ใน และเป็นผลงานที่เปน็คูส่ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น รัฐวสิาหกิจ หรอืหน่วยงานเอกชนที่องคก์ารฯ เช่ือถอื ระยะเวลาผลงานที่ผา่นมา

ไม่เกนิ ๕ ป ีพรอ้มทัง้รับรองสา้เนาถูกต้อง ในวงเงนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ทั้งนี ้องค์การฯ จะลงนามสัญญาจนกวา่จะ

ได้รับหนงัสอืแจ้งผลการพิจารณางบลงทนุของส้านกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
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                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที่ 

........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผา่นทาง

ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช้าระเงินผ่านทางธนาคาร ตัง้แต่วันที ่........................ ถงึวนัที่ 

........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไดภ้ายหลงัจากช้าระ

เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงกอ่นวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอยีดได้ที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th หรอื www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐-๘๙๙๐-๑๘๐๒-๙, ๐-๓๖๓๔-๒๐๕๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับรายละเอยีดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผา่นทางอีเมล์ purchase@dpo.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชกีลาง

ก้าหนดภายในวนัที่ ........................ โดยองคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทยจะชีแ้จงรายละเอียดดงักล่าว

ผ่านทางเว็บไซต์ www.dpo.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  

 
ประกาศ ณ วนัที ่        กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  

 

 

 

  

(นายณรงคฤ์ทธิ ์วงศ์สุวรรณ) 

ผู้อ้านวยการ 

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที่ ๑ และเอกสารส่วนที ่๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตัง้แต่วันที่ซือ้เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  
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เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขท่ี ........................  

การจ้างปรับปรุงระบบบา้บดัน้้าเสีย ระบบ ACTIVATED SLUDGEG เป็นแบบ Membrane Bio Reactor ขนาด 

๒๐๐ ลูกบาศกเ์มตรต่อวัน  

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

ลงวันที่         กันยายน ๒๕๖๒  

 

                  องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "องคก์ารฯ" มีความประสงคจ์ะ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบ้าบัดน้า้เสีย ระบบ ACTIVATED SLUDGEG เป็นแบบ Membrane Bio Reactor ขนาด 

๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เลขที่ ๑๙๘ หมู ่๓ ต้าบลคลองมะพลับ อา้เภอศรนีคร จังหวดัสโุขทัย โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด

ดังตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไวใ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สัญญาจ้างท้าของ  

                          ๑.๔     แบบหนังสอืค้้าประกัน  

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  

                          ๑.๕     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์รว่มกัน  

                                    (๒)   การขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไวใ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ 

                                    (๑)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑  

                                    (๒)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒  

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอ  

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหวา่งถูกระงับการยื่นขอ้เสนอหรอืทา้สญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ทีไ่ม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานและไดแ้จ้งเวยีนชื่อให้เป็นผู้ทิง้งาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอา้นาจในการด้าเนินงานในกจิการของนติิบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งและ

การบรหิารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ05JFNOqvptGpwnDfNBqjOSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrOWt6NV5viiXU3uiTv0A8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav
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                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นที่เขา้ยืน่ข้อเสนอให้แก่องคก์ารฯ ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระทา้การอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์ร้ังนี้ 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยืน่ข้อเสนอได้มีค้าสั่งใหส้ละเอกสิทธิ์และความคุ้มกนัเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยีนในระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๑๑     ตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดยีวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดยีว ใน และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่

ด้วยระเบยีบบรหิารราชการสว่นท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องคก์ารฯ เช่ือถอื ระยะเวลาผลงานที่ผา่น

มาไม่เกนิ ๕ ป ีพรอ้มทั้งรับรองสา้เนาถูกต้อง ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ทั้งนี ้องคก์ารฯ จะลงนามสัญญาจนกวา่

จะได้รับหนังสือแจ้งผลการพจิารณางบลงทุนของสา้นกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็นิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจา้กัด ใหย้ื่นส้าเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคล บัญชรีายชือ่หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มอี้านาจควบคุม (ถา้มี) พรอ้มทั้งรับรองสา้เนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บรษิัทจ้ากัดหรอืบรษิัทมหาชนจ้ากดั ให้ยืน่สา้เนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคล หนังสือบรคิณห์สนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอา้นาจควบคุม (ถา้มี) และบัญชผีู้ถือหุน้

รายใหญ ่(ถา้มี) พรอ้มทัง้รับรองสา้เนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื่น

ส้าเนาบตัรประจ้าตัวประชาชนของผู้นัน้ ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุน้ส่วน หรอืส้าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มไิด้ถือสัญชาติไทย พรอ้มทัง้รับรองสา้เนา

ถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยื่นส้าเนา

สัญญาของการเขา้รว่มค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมคา้ แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอืน่ๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

                                           (๔.๒)   ใบสา้คัญแสดงการจดทะเบียนบรษิัทจ้ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั (รายละเอียด

วัตถุประสงคก์ารจดทะเบยีนบรษิัท/ห้างหุน้ส่วน) 

                                           (๔.๓)   ส้าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๒๐) (ถา้มี) 

                                           (๔.๔)   หนังสือรับรองผลงาน 

                                           (๔.๕)   ส้าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธ ิ(ถา้มี) 
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                                           (๔.๖)   ส้าเนาทะเบยีนบา้น-บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับ

มอบอ้านาจ 

                                   (๕)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งนี ้เมือ่ผู้ยืน่ข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที ่๑ 

ครบถว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ 

(๑) ให้โดยผูย้ื่นขอ้เสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อ้านาจซึง่ตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอา้นาจ ทั้งนี ้หาก

ผู้รับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผู้ที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งนี ้เมือ่ผู้ยืน่ข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที ่๒ 

ครบถว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในขอ้ 

๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผู้ยื่นขอ้เสนอไม่ต้องแนบบัญชเีอกสารส่วนที ่๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ก้าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี้ โดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกตอ้งครบถว้น พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท้าการยนืยนัตัวตนของผูย้ื่นข้อเสนอโดยไมต่้องแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดยีวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี ้ราคารวมที่เสนอจะตอ้งตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถา้ตัวเลขและตัวหนังสอืไมต่รงกัน ให้ถอืตัวหนังสือเปน็

ส้าคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมคา่ภาษมีูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะตอ้งเสนอก้าหนดยืนราคาไมน่้อยกวา่ ๒๑๐ วนั ตัง้แต่วันเสนอราคาโดย

ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ยืน่ขอ้เสนอต้องรับผดิชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการแล้วเสร็จไม่เกนิ ๑๕๐ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจา้งหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องคก์ารฯ ให้เริ่มท้างาน  

                          ๔.๔     กอ่นเสนอราคา ผูย้ื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่งสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี

ถว้นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่เสนอราคาตามเงือ่นไข ใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ 
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                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์ 

                          เมื่อพ้นกา้หนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืน่ข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผดิชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอ่นที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงึส่งขอ้มลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอ

ราคาให้แกอ่งคก์ารฯผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดา้เนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ้เสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่นตามขอ้ ๑.๕ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ืน่ข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ กอ่นหรอืใน

ขณะที่มีการพจิารณาข้อเสนอ มีผูย้ื่นข้อเสนอรายใดกระทา้การอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรมตามข้อ 

๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ

ตัดรายชื่อผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย้ื่นข้อเสนอ และองคก์ารฯจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นขอ้เสนอดงักล่าว

เป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต่องคก์ารฯจะพิจารณาเห็นวา่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้นมใิช่เป็นผู้ริเริ่มใหม้กีารกระท้าดังกลา่วและไดใ้ห้

ความร่วมมือเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาขององคก์ารฯ  

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอืน่ๆ (ถา้มี) รวม

คา่ใช้จา่ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

ก้าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งศึกษาและท้าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวธิี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อยา่งใดดงัต่อไปนี ้จ้านวน ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน

สามหมื่นบาทถว้น) 

                          ๕.๑     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเปน็เช็คหรอืดราฟท์ลงวันที่ทีใ่ช้เช็คหรอืดราฟท์

นั้นช้าระตอ่เจ้าหน้าที่ในวันทีย่ืน่ข้อเสนอ หรอืก่อนวนันั้นไม่เกนิ ๓ วันทา้การ 

                          ๕.๒     หนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนกิส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายก้าหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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                          ๕.๔     หนังสือค้้าประกันของบรษิัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบรษิัทเงินทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสอืค้้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด 

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน้าเช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสัง่จ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้้า

ประกันของบรษิัทเงินทนุหรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบับเอกสาร

ดังกล่าวมาให้องคก์ารฯตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่าง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอทีย่ื่นขอ้เสนอในรูปแบบของ "กจิการรว่มค้า" ประสงคจ์ะใช้หนังสือค้้าประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอในหนังสือค้้าประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดงันี ้

                          (๑) กรณีที่กจิการรว่มค้าได้จดทะเบยีนเป็นนติิบุคคลใหม่ ให้ระบุชือ่กิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เปน็

ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          (๒) กรณีที่กจิการรว่มค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม่ ให้ระบชืุ่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สญัญา

รว่มค้าก้าหนดให้เป็นผู้เขา้ยืน่ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอ 

                          ทั้งนี ้"กจิการรว่มค้าที่จดทะเบยีนเป็นนติิบุคคลใหม่" หมายความว่า กจิการรว่มค้าที่จดทะเบยีน

เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอ้นี ้องคก์ารฯจะคนืให้ผูย้ื่นข้อเสนอหรือผู้ค้้าประกันภายใน ๑๕ 

วัน นับถัดจากวันที่องคก์ารฯได้พจิารณาเหน็ชอบรายงานผลคัดเลือกผูช้นะการประกวดราคาเรยีบรอ้ยแล้ว เว้นแต่ผู้

ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลอืกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่้าสุดหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไม่เกนิ ๓ ราย ให้คนืไดต้่อเมือ่ได้ทา้สัญญา

หรือข้อตกลง หรือผู้ยืน่ข้อเสนอได้พน้จากขอ้ผูกพันแล้ว  

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้องคก์ารฯจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา  

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นขอ้เสนอ 

                                   กรณีใชห้ลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ องคก์ารฯ จะพิจารณาจาก 

ราคารวม 

                          ๖.๓      หากผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบัตไิม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ข้อเสนอไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น เว้นแต ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจา้งไม่ครบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีดแตกต่าง

ไปจากเงื่อนไขที่องคก์ารฯก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสา้คัญและ

ความแตกต่างนั้นไม่มีผลท้าให้เกดิการได้เปรยีบเสียเปรียบต่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผูย้ืน่ข้อเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     องคก์ารฯสงวนสิทธิไม่พจิารณาข้อเสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอโดยไม่มีการผอ่นผัน ในกรณี

ดังตอ่ไปนี ้



~ 8 ~ 

 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้นในบัญชผีู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชรีายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ

จัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเล็กทรอนกิส์ขององคก์ารฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วย

อิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขที่ก้าหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรอืมีผลท้าให้เกิดความได้เปรยีบเสียเปรียบแก่ผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น  

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการท้าสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืองคก์ารฯ มีสิทธิให้ผู้ยืน่ข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจรงิเพิ่มเติมได ้

องคก์ารฯมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสญัญา หากขอ้เท็จจริงดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่

ถูกต้อง 

                          ๖.๖     องคก์ารฯทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจา้นวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์โดยไม่พจิารณาจัดจา้งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององคก์ารฯเปน็เด็ดขาด ผู้ยื่นขอ้เสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือ

คา่เสียหายใดๆ มไิด ้รวมทั้งองคก์ารฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ื่นขอ้เสนอเป็น

ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเปน็ผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลอืกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถอืไดว้่าการยื่นข้อเสนอกระท้า

การโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายืน่ข้อเสนอแทน เป็น

ต้น 

                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่้าสดุ เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจ

ด้าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือองคก์ารฯ จะให้ผูย้ื่นขอ้เสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้วา่ ผูย้ื่นขอ้เสนอสามารถดา้เนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ ์หากค้าชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้ องคก์ารฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ

ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผูย้ื่นข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มสีิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรอื

คา่เสียหายใดๆ จากองคก์ารฯ 

                          ๖.๗     กอ่นลงนามในสัญญาองคก์ารฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หากปรากฏว่ามีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยืน่ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์

รว่มกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม หรอืสมยอมกันกับผูย้ื่น

ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การท้าสัญญาจา้ง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดงัระบุในข้อ 

๑.๓ หรือท้าขอ้ตกลงเป็นหนังสือกับองคก์ารฯ ภายใน ๗ วนั นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจา้นวนเงินเท่ากับรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จ้างทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องคก์ารฯยึดถอืไว้ในขณะ

ท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดดังตอ่ไปนี ้ 

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แกอ่งคก์ารฯ โดยเปน็เช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญา หรือ

กอ่นหนา้นั้น ไม่เกนิ ๓ วนั ทา้การของทางราชการ 
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                          ๗.๓     หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค้้าประกัน ดงัระบุในข้อ 

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสอืค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวธิีการที่กรมบัญชกีลางก้าหนด 

 

                          ๗.๔     หนังสือค้้าประกันของบรษิัทเงินทุน หรอืบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบรษิัทเงินทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสอืค้้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวนัที่ผูช้นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากขอ้ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                          หลักประกันนีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ ตามอตัราส่วนของงานจ้างซึ่งองคก์ารฯ ได้รับมอบไว้

แล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          องคก์ารฯจะจ่ายคา่จา้งซึ่งได้รวมภาษมีูลคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษอีื่น ๆ และคา่ใช้จา่ยทั้งปวงแล้ว 

โดยถอืราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และก้าหนดการจา่ยเงนิเป็น จ้านวน ๓ งวด ดังนี ้

                          งวดที่ ๑ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจา้ง

ได้ปฏิบตัิงานเตรียมสถานที่กอ่สรา้ง งานตอกเสาเข็ม งานฐานรากหัวเสาเข็ม ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั 

                          งวดที่ ๒ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจา้ง

ได้ปฏิบตัิงานพืน้คอนกรีตเสรมิเหล็ก งานตั้งเสาอาคารห้องควบคุม และห้อง Blower ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดสดุทา้ย เปน็จ้านวนเงินในอตัราร้อยละ ๔๐ ของคา่จา้ง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิานทัง้หมดให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือขอ้ตกลงจ้างเปน็หนงัสอื หรือขอ้ตกลงจ้างเปน็หนงัสอื และองคก์ารฯ ไดต้รวจรับ

มอบงานจ้าง 

                 ๙.    อัตราคา่ปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือขอ้ตกลงจ้าง

เป็นหนังสือจะก้าหนด ดังนี ้

                          ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน้างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผูอ้ื่นท้าอีกทอดหนึ่งโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจาก

องคก์ารฯ จะก้าหนดค่าปรับสา้หรับการฝ่าฝืนดังกลา่วเป็นจา้นวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจา้งช่วงนัน้ 

                          ๙.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผดิสัญญาจ้างนอกเหนอืจากขอ้ ๙.๑ จะก้าหนดคา่ปรับเป็นรายวัน

ในอัตรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชา้รุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ท้าข้อตกลงเปน็หนงัสอื หรือทา้สัญญาจ้าง ตามแบบ 

ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณ ีจะตอ้งรับประกันความช้ารุดบกพรอ่งของงานจา้งที่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาไม่น้อย

กวา่ ๒ ป ี     นับถดัจากวันทีอ่งคก์ารฯได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรบีจัดการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดีังเดมิ

ภายใน ๑๕ วนั นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช้ารุดบกพรอ่ง 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างส้าหรับงานจา้งคร้ังนี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทา้ไดต้่อเมือ่ องคก์ารฯได้รับอนมุัติเงินคา่จา้งจากเงนิ
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งบประมาณประจา้ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านัน้  

 

 

                          ๑๑.๒   เมื่อองคก์ารฯได้คัดเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจา้ง และไดต้กลงจา้งตาม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถา้ผู้รับจ้างจะตอ้งสัง่หรอืน้าสิ่งของมาเพือ่งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งเปน็ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสรมิการพาณิชยนาว ีดงันี้ 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ 

วัน นับตั้งแต่วนัที่ผูร้ับจา้งสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ได ้

                                   (๒)    จัดการให้สิง่ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มใิช่เรือ

ไทย ซึง่จะตอ้งได้รับอนญุาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสรมิการพาณิชยนาว ี

                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่องคก์ารฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญา หรอืข้อตกลงภายในเวลาที่

ทางราชการก้าหนดดงัระบุไว้ในข้อ ๗ องคก์ารฯจะรบิหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรยีกร้องจากผูอ้อกหนังสือค้้า

ประกันการยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอืน่ (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เปน็ผู้

ทิง้งานตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   องคก์ารฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอ้ก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป

ตามความเห็นของสา้นักงานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขดัหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค้าวินิจฉัยขององคก์ารฯ ค้าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถอืเป็นทีส่ดุ และผู้ยืน่ข้อเสนอไม่มสีิทธิ

เรียกรอ้งคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๑.๖   องคก์ารฯ อาจประกาศยกเลกิการจัดจ้างในกรณีต่อไปนีไ้ด้ โดยที่ผูย้ื่นขอ้เสนอจะ

เรียกรอ้งคา่เสียหายใดๆ จากองคก์ารฯไม่ได้ 

                                   (๑)    ไม่ได้รับการจดัสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจา้งหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพยีงพอที่จะทา้

การจัดจ้างคร้ังนีต้่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นขอ้เสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือทีไ่ด้รับการคัดเลอืกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรือขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั

กับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่นการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระทา้การทุจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท้าการจัดจ้างคร้ังนีต้่อไปอาจกอ่ให้เกิดความเสียหายแกอ่งคก์ารฯ หรือกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท้านองเดยีวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
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                 ๑๒.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการจา้ง ผู้ยื่นขอ้เสนอทีไ่ด้รับการคัดเลอืกให้เปน็ผู้รับจ้างตอ้งปฏิบตัิตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเครง่ครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                          องคก์ารฯ สามารถน้าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เปน็ผู้รับจ้างเพื่อนา้มาประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งนี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผา่นเกณฑท์ี่ก้าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรอื

ท้าสัญญากับองคก์ารฯ ไว้ชั่วคราว 

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

        กันยายน ๒๕๖๒  

 


